
BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes 

Denpasar Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem tahun 2021 yaitu di 

Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Sidemen. Secara 

Geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000’00– 8041’37,8 Lintang 

Selatan dan 115035’9,8 – 115054’8,9 Bujur Timur yang membuatnya beriklim 

tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Secara Administratif Kabupaten 

Karangasem memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.  

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Karangasem 839,54 km² atau 

83.954 Ha. Dilihat dari lokasi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan penelitian 

ini yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Sidemen. 

Kecamatan Karangasem dengan luas wilayah 94,23 km², Kecamatan Manggis 

dengan luas wilayah 69,83 km², Kecamatan Sidemen dengan luas wilayah 35,15 

km² (Badan Pusat Statistik Kab. Karangasem, 2020) 

Kabupaten Karangasem terbagi menjadi 8 kecamatan, 75 desa, dan 3 

kelurahan dengan rincian dalam tabel berikut : 
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Tabel 2 

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2020 

 

No Nama Kecamatan Desa Kelurahan 

1. Kec. Rendang 6 - 

2. Kec. Sidemen  10 - 

3. Kec. Manggis  12 - 

4. Kec. Karangasem  8 3 

5. Kec. Abang  14 - 

6. Kec. Bebandem  8 - 

7. Kec. Selat  8 - 

8. Kec. Kubu  9 - 

Jumlah 75 3 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020  

Berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 jumlah 

penduduk Kabupaten Karangasem sebanyak 418.500 jiwa yang terdiri dari 

penduduk laki-laki 209.400 jiwa dan penduduk perempuan 209.100 jiwa. 

Kecamatan Karangasem adalah wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 

sebesar 89.180 jiwa, Kecamatan Manggis memiliki jumlah penduduk sebanyak 

46.110 jiwa, dan Kecamatan Sidemen merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 

terendah yaitu 33.480 jiwa (Badan Pusat Statistik Kab. Karangasem, 2020). 
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2. Karakteristik subjek penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat disajikan karakteristik subjek 

penelitian sebagai berikut : 

a. Karakteristik ibu hamil berdasarkan umur di Lokasi KKN IPE Poltekkes 

Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021.  

 

Tabel 3 

Karakteristik Ibu Hamil Berdasarkan Umur  

 

No  Umur  Jumlah Responden  Persentase 

1 Remaja akhir (17 - 25  tahun) 15 29,4  

2 Dewasa awal (26 - 35 tahun) 28 55  

3 Dewasa akhir (36 - 45 tahun) 8 15,6 

Jumlah 51 100  

 

Tabel 3 menunjukkan dari 51 responden yang diteliti paling banyak yaitu 

berada pada rentang umur 26-35 tahun sebanyak 28 orang (55%), dan paling sedikit 

pada rentang umur 36-45 tahun sebanyak 8 orang (15,6%). 

b. Karakteristik ibu hamil berdasarkan pendidikan di Lokasi KKN IPE Poltekkes 

Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021.   
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Tabel 4 

Karakteristik Ibu Hamil Berdasarkan Pendidikan  

  

No  Pendidikan  Jumlah Responden  Persentase 

1 Pendidikan dasar  14 27,5 

2 Pendidikan menengah 17 33,3 

3 Pendidikan tinggi 20 39,2  

Jumlah 51 100  

 

Tabel 4 menunjukkan dari 51 responden yang diteliti paling banyak 

memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu 20 orang (39,2%), sedangkan paling 

sedikit yaitu pendidikan dasar berjumlah 14 orang (27,5%).  

c. Karakteristik ibu hamil berdasarkan pekerjaan di Lokasi KKN IPE Poltekkes 

Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021.  

 

Tabel 5 

Karakteristik Ibu Hamil Berdasarkan Pekerjaan  

 

No  Pekerjaan Jumlah Responden  Persentase 

1 IRT 14 27,5  

2 Wiraswasta 22 43,1  

3 Tenaga kontrak 4 7,8 

4 PNS 3 5,9 

5 Guru  3 5,9 

6 Pedagang 3 5,9 

7 Petani  2 3,9 

Jumlah 51 100  

 

Tabel 5 menunjukkan dari 51 responden yang diteliti paling banyak 

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu 22 orang (43,1%), dan paling sedikit 

sebagai petani berjumlah 2 orang (3,9%). 
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3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh sebagai berikut : 

a. Distribusi persentase tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil. 

Tabel 6  

Distribusi Persentase Tingkat Pengetahuan Tentang Gingivitis Pada Ibu Hamil  

di Lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2  

Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021  

 

No  Kriteria Pengetahuan Jumlah Responden   Persentase 

1 Baik  30 58.9  

2 Cukup  16 31,3  

3 Kurang  5 9,8  

Jumlah  51 100  

  

 Tabel 6 menunjukkan persentase tingkat pengetahuan tentang gingivitis 

pada  ibu  hamil  paling  banyak  adalah  dengan  kriteria  baik  yaitu  berjumlah  30  

orang  (58,9%),  dan   paling   sedikit  dengan  kriteria  kurang  berjumlah  5   orang 

 (9,8%). 

b. Rata-rata tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil di lokasi KKN 

IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II Kabupaten 

Karangasem tahun 2021 adalah 76,2 dengan kriteria baik. 

4. Hasil analisis data 

  Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara univariat berupa 

persentase dan rata-rata. Adapun hasil analisis tersebut sebagai berikut :  

a. Persentase tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil dengan 

kriteria baik = 
∑ responden dengan tingkat pengetahuan kriteria baik

∑ seluruh responden
 x 100% 
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= 
30

51
 x 100%  

= 58,9 % 

b. Persentase tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil dengan 

kriteria cukup = 
∑ responden dengan tingkat pengetahuan kriteria cukup

∑ seluruh responden
 x 100% 

= 
16

51
 x 100%  

= 31,3 % 

c. Persentase tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil dengan 

kriteria kurang   

 = 
∑ responden dengan tingkat pengetahuan kriteria kurang

∑ seluruh responden
 x 100% 

= 
5

51
 x 100%  

= 9,8 % 

d. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil = 
∑ nilai seluruh responden

∑ seluruh responden
  

= 
3890

51
    

= 76,2  

B. Pembahasan  

Hasil penelitian gambaran tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu 

hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem 

II Kabupaten Karangasem tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 51 responden yang 

diteliti sebagian besar berada pada rentang umur 26-35 tahun berjumlah 28 orang 
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(55%). Hasil ini sesuai dengan pernyataan Prawirihardjo (2009) yang menyebutkan 

bahwa usia ideal seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah rentangan 20-

35 tahun karena pada umur ini disebut sebagai usia reproduksi sehat dan perlu 

didukung oleh status gizi yang baik.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 51 responden ibu 

hamil, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil 

di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 Karangasem II 

Kabupaten Karangasem tahun 2021 yaitu paling banyak dengan kriteria baik 

sebanyak 30 orang (58,9%) dan paling sedikit dengan kriteria kurang sebanyak 5 

orang (9,8%). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kasiha Heldin 

(2017), dalam penelitiannya tentang tingkat pengetahuan ibu hamil tentang 

gingivitis di Puskesmas Kakaskasen Tomohon Sulawesi Utara terhadap 60 

responden disebutkan bahwa ibu hamil dengan tingkat pengetahuan baik berjumlah 

28 orang (46,7%) sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan kurang 

sebanyak 32 orang (53,3%), yang menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil 

tentang gingivitis di Puskesmas Kakaskasen Tomohon Sulawesi Utara masih 

kurang. Perbedaan hasil ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya karena 

ibu hamil keluarga binaan KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 

Karangasem II Kabupaten Karangasem Tahun 2021 yang menjadi responden 

penelitian ini sudah pernah mendapatkan penyuluhan tentang penyakit gigi dan 

mulut yang rentan dialami ibu hamil salah satunya yaitu gingivitis oleh mahasiswa 

Jurusan Kesehatan Gigi pada saat diadakannya KKN IPE Poltekkes Kemenkes 

Denpasar Tahun 2021 yang menandakan bahwa responden sudah memahami 

tentang gingivitis sehingga tingkat pengetahuan responden dengan kriteria baik. 
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Semakin meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis maka akan 

mempengaruhi perilaku untuk menjaga kesehatan rongga mulut saat kehamilan.  

 Rata-rata tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil yaitu 76,2 

dengan kriteria baik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar tingkat pendidikan 

ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 2 

Karangasem II Kabupaten Karangasem tahun 2021 adalah berpendidikan tinggi 

(Diploma, Sarjana dan Magister) sebanyak 20 orang (39,2%) yang menunjukkan 

bahwa responden pada penelitian ini sudah memiliki kemampuan pola pikir akan 

pentingnya melanjutkan pendidikan karena pendidikan memiliki peranan yang 

penting dalam tingkat kehidupan. Dalam hal pekerjaan juga berhubungan dengan 

tingkat pengetahuan seseorang, responden dalam penelitian ini paling banyak 

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 22 orang (43,1%) yang 

menunjukkan bahwa dengan bekerja, responden dapat bersosialisasi dengan orang 

lain dan bisa mendapat informasi serta pengalaman dari lingkungan sekitar 

sehingga mempunyai pengetahuan yang lebih baik. Pernyataan ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Wawan dan Dewi (2011) yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan turut pula mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pola pikir 

seseorang sehingga dapat menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan 

memahami pengetahuan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik 

pula pengetahuannya. Faktor pekerjaan juga dapat menjadikan seseorang 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung dengan proses pertukaran informasi di lingkungan kerja. 

 


